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Høringssvar vedr. udkast til lov om et midlertidigt børnetilskud til visse forsørgere
Hermed fremsender Rådet for Etniske Minoriteter svar på ovenstående høring. Rådet noterer med
tilfredshed, at der indføres et midlertidigt børnetilskud til visse forsørgere, herunder børnefamilier
ramt af kontanthjælpsloftet eller på integrationsydelse. Derudover ser rådet med tilfredshed på
afskaffelsen af den ellers planlagte beskæring af integrationsydelsen. Rådet for Etniske Minoriteter
har i tidligere høringssvar udtrykt stor bekymring for, at integrationsydelsen vil føre til en markant
reducering af forsørgelsesgrundlaget for flygtninge og dermed sende en stor andel af modtagerne
ud i fattigdom. Derved svækkes en i forvejen udsat gruppe i samfundet og integrationsindsatsen
besværliggøres. Disse bekymringer har desværre vist sig velbegrundede, og andelen af børn som
vokser op i fattigdom er steget markant. Rådet anser fattigdom for at være en af de store
integrationsbarrierer. Rådet mener, at børn som lever i fattigdom integreres dårligere, da de ikke
har mulighed for at deltage i det danske samfund på lige fod med deres kammerater i blandt
andet foreningslivet, uddannelsessystemet m.v.
Da starthjælpen blev indført i 2002 for bl.a. flygtninge, var målet, at den lavere ydelse skulle få
flere i job og dermed fremme deres integration. I gennemsnit blev ydelsesniveauet for nyankomne
flygtninge sænket med 35-40 procent. Rockwoolfondens analyse af starthjælpens effekter og
konsekvenser fra marts 2019 viser, at trods starthjælpens indvirkning på at flere flygtninge kommer
i beskæftigelse på kort sigt, er der ingen beskæftigelseseffekt på lang sigt; den holder kvinder væk
fra integrationsindsatsen, øger kriminaliteten, og mindsker børns integration i det danske samfund.
De fleste flygtninge stod stadig uden job efter reformen og konsekvensen af de lavere ydelser var,
at flygtninge gik fra at være en gruppe med lave indkomster til at være blandt de allerfattigste i
Danmark. Konsekvenserne af starthjælpen var bl.a. fattigdom, sociale problemer og dårlig
integration. Mange familier som levede under starthjælpen havde ikke råd til at købe næringsholdig
mad til børnene eller sende dem til fødselsdage med en gave i hånden. Rådet ser derfor frem til
at ydelseskommissionen tager højde for de negative konsekvenser for integrationsindsatsen, som
Rockwoolfondens forskning viser, er et resultat af lave ydelser. Lad os ikke gentage fortidens fejl,
da taberne både er familierne, men på sigt også det danske samfund.
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-2Rådet ser med tilfredshed på ønsket om at gennemføre en evaluering af familiernes oplevelse af
deres økonomiske situation, og rådet bidrager gerne til en kvalificering af en sådan indsats.
Med venlig hilsen

Halima El Abassi
Forkvinde for Rådet for Etniske Minoriteter
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